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Stiftelsen Grekiska Kulturhuset 

Mötesprotokoll 
2018-12-15, kl 14.00 

 

 

 

I. Mötets förhistoria 

 

 Ordföranden Apostolis Papakostas sände ut en kallelse i november 2018 och därefter förslag 

 på dagordning.  

II. Protokollförare och justeringspersoner 

 

 Styrelsens sekreterare Spiros Gogos för protokollet.  

 

 Maria Gullberg utses att jämte ordföranden justera protokollet.  

 

III. Närvarolista 

 

 Följande styrelseledamöter är närvarande: 

 
Stol Ordinarie Närvarande Anmält 

förhinder 
Suppleant Närvarande Anmält 

förhinder 

1. 1 Konstantinou Geogrios x  Baydag Kaiti  x 

2.  Gogos Spiros x  Christaki Elli x  

3.  Tsantaridis Lazaros x  Bali Dimitra  x 

4.  Savidou Eleni x 

till punkt 

4 

 Koliasta Chrisanthi   

5.  Karazebekis Georgios   Vakant   

6.  Loustas Sotirios x  

till punkt 

4 

 Skoulos Chrysanthos   

7.  Papakostas Apostolis x  Fotiadou Paraskevi  x 

8.  Tricopoulos Miltos x  Danoglou Despina  x 

9.  Gioti Carola  x Oikonomou Alexandros x  

10.  Koukouvinos Giorgos  x  Maili Nordlöf Maria  x  

11.  Kereklidou Nikoletta  x Nikolaidou Maria x  

12.  Vakant   Vakant   

13.  Louca Stavros   Varnava Savvas   

14.  Ioannidis Vasileios x  Noutsou Olga  x 

15.  Lazou Vasiliki  x Karvelas Dimitris x  

16.  Roussou Katerina   Soulis Georgios x  

17.  Gullberg Maria x  Kandilas Ilias  x 
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IV. Mötets öppnande, etc. 

 

 Mötet förklarades vara utlyst i behörig ordning. Vid mötes inledning närvarar 9 ordinarie 

 ledamöter med rösträtt samt 6 suppleanter. Suppleanterna Oikonomou, Maili, Nikolaidou, 

 Karvelas och Soulis träder in som ordinarie för mötet, beslutsförhet konstateras med 14 

 röstande ledamöter.  

V.  Dagordningen.  

 

Dagordningen godkändes enligt följande: 

  

1. Mötets öppnande, behöriga utlysning, beslutsförhet, utseende av en justeringsman som 

jämte ordföranden ska justera protokollet.  

2. Godkännande av dagordningen.  

3. Protokoll från föregående möte granskas, godkänns och läggs till handlingarna.  

4. Diskussion och beslut om entledigande av fyra ledamöter (punkten justeras omedelbart) 

5. Informationspunkt från ordföranden, sekreteraren och förvaltaren. 

6. Uppföljning av ärendet kring handikappanpassning av lokalerna 

7. Vårens aktiviteter, ungdomskör, mm.  

8. Mötet avslutas. 

 

VI. Tidigare protokoll. 

 Protokoll från föregående möte i juni 2018 granskas, godkänns och läggs till handlingarna. 

 

VII. Diskussion och beslut om entledigande om ledamöter 

 

Styrelsens ordförande redogör för hur ledamöterna Savidou, Karazembekis, Loustas och 

Gioti under sin korta tid i styrelsen har visat prov på svårigheter, inte av ringa omfattning, att 

samarbeta med resten i styrelsen. Ledamöterna har trotsat i laga ordning fattade 

styrelsebeslut, inte förmått förstå att domstolsutslag måste följas, använt sig av olika 

förevändningar för att förhala möten och beslutsprocesser och inte följt sedvanliga tidsfrister i 

styrelsearbetet. På det hela taget har de visat en anmärkningsvärd oförmåga att förstå och 

följa styrelsearbetets fortskridande vilket har försvårat styrelsearbetet avsevärt och ökat de 

övriga styrelsemedlemmarnas arbetsbörda. De har vänt sig till instanser utanför stiftelsen på 

ett sätt som skadat stiftelsens anseende. De har inte undertecknat den av den auktoriserade 

revisorn granskad och av styrelsen godkända årsredovisningen för 2017 (se anteckningar i 

föregående styrelseprotokoll). På basis av denna redogörelse yrkar ordföranden om att de fyra 

ledamöterna ska entledigas. 

 

Ledamoten Savidou för talan för de fyra ledamöterna. Hon läser ett brev till styrelsen författat 

på grekiska där hon bland annat hävdar att ledamöterna begärde att granska verifikationerna 

innan de kunde godkänna årsredovisningen. Hon hävdar också att styrelsen inte har rätt att 

entlediga ledamöter då dessa ”utses” av Riksförbundet respektive Panipirotiska sällskapet. 

Savidou yrkar att ordförandens förslag inte bifalles av styrelsen. Hon öskar också att brevet 

bifogas i protokollet. 
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Styrelsens ledamöter ställer frågor till ordföranden och Savidou för att förtydliga alla fakta i 

ärendet. Efter en diskussion tas de två frågorna upp för omröstning. Omröstningens utfall är 

10 röster för ordförandens förslag och 3 röster för Savidous förslag. En ledamot avstår från 

att rösta. Ledamöterna Loustas och Savidou lämnar mötet efter omröstningen. Röstlängden 

justeras till 12 närvarande ledamöter. 

 

Styrelsen gör följande överväganden:   

 

Enligt stiftelselagen, kapitel 2, 9§, är det styrelsen som utser och entledigar ledamöter. I 

stiftelseförordnandet finns ingen bestämmelse som inskränker stiftelsens rätt att entlediga 

ledamöter och inte heller någon bestämmelse som delegerar denna rätt till en annan instans 

utanför stiftelsens styrelse. Styrelsen ställer sig bakom ordförandens redogörelse för 

ledamöternas uppträdande, finner att ledamöternas lämplighet för styrelsearbetet är kraftigt 

ifrågasatt och att styrelsens anseende har skadats av ledamöternas uppträdande. Styrelsen 

tydliggör också att de fyra ledamöterna, såsom de övriga ledamöterna, har haft gott om tid på 

sig och således möjlighet att granska stiftelsens ekonomiska förehavanden innan 

styrelsemötet den 3 juni 2018 då bokslut för 2017 godkändes. Stiftelsen har tillämpat 

sedvanlig praxis för godkännande av en stiftelses bokslut. 

 

Styrelsen beslutar om att entlediga de fyra ledamöterna: Savidou, Karazembekis, Loustas och 

Gioti. Ordföranden får i uppdrag att anmäla avregistrering av de fyra ledamöterna till 

Länsstyrelsen och ta kontakt med Riksförbundet och Panipirotiska sällskapet för att de ska 

anvisa nya ledamöter för innevarande mandatperiod. Punkten justeras omedelbart.   

 

VIII. Information från ordföranden, sekreteraren och förvaltaren 

Ordföranden redogör för sina samtal med Svenska Ateninstitutet, Grekiska ambassaden i 

Stockholm och Grekiska filminstitutet om en grekisk filmfestival i oktober 2019 i Stockholm. 

Han klargör för arbetsfördelningen och fördelningen av ekonomiska åtaganden mellan de 

olika medverkanden. Styrelsen ställer sig bakom arrangemanget.  

Ordföranden redogör för storsalens vidare upprustning. Stiftelsen beslutar att anskaffa 6 

stycken takkronor enligt anbud från företaget LVS i Aten. Vidare ska lokalen rustas upp med 

en projektor, en filmduk och mörkläggningsgardiner, förbättra akustiken och eventuellt 

anskaffa teaterbelysning. De tidigare inköpta folkdräkterna ska också ramas in för utställning 

i salen. Ordföranden får i uppdrag att hantera dessa frågor.  

Ordföranden tar upp frågan om bättre organisering av kulturevenemangen i styrelsens regi 

och styrelsen för fram en diskussion om detta. Det är allas mening att förslagsställaren bör ha 

en fullständig arbetsplan och budget för evenemangen innan kulturrådet tar ställning till detta. 

Styrelsen beslutat också att arvodera ungdomar för arbetsinsatser vid behov.  

Sekreteraren redogör för arbetet med taket och hängrännorna för att hantera de gamla 

fuktproblemen. Åtgärderna som är slutförda, såsom takisolering, kompletterande plåtarbeten 

vid yttre taket samt uppvärmning av hängrännorna bör nu ha löst problemen.  

Sekreteraren redogör för behovet av blästringen av plastfärgen på fasaden mot innegården 

och nymålning av densamma med lämplig färg för att förhindra vidare erosion. Han redogör 

också för behovet av fönstermålning mot gatan. Styrelsen beslutar att inleda arbetet med detta 

och inhämta anbud.  

Förvaltaren meddelar att arbetet med badrum på innegården samt fönstermålning av alla 

fönster mot innegården är avslutat.  
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IX. Handikappanpassning av lokalerna 

Styrelsen beslutar att inleda arbetet med planeringen av handikappanpassning av lokalerna 

med hiss och toalett. Ansökan till bidrag från Boverket ska förberedas och lämnas in i 

september 2019. Vid behov ska experthjälp anlitas.  

X. Vårens aktiviteter. 

Den stora aktiviteten för 2019 kommer att bli filmfestivalen. Mindre kulturaktiviteter 

hanteras av ordföranden efter hörande med kulturutskottet. 

XI. Övriga frågor. 

 

Inga övriga frågor.  

XII. Mötet avslutas. 

 

Mötet avslutas vid 16.00. Ordförande tackar de närvarande ledamöterna. 

 

Vid protokollet:  

 

Spiros Gogos, sekreterare 

 

Justeras:      Punkt VII justerades omedelbart 

      

Maria Gullberg   Apostolis Papakostas, ordförande 


